
Застраховка на отговорност
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
Република България, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.

Този информационен документ има за цел да Ви представи основната информация, касаеща Вашата застраховка. Пълната пред-
договорна и договорна информация за продукта може да намерите в комплекта от документи, включващ предложение за сключ-
ване на застраховка, застрахователна полица, общи условия и др. За да бъдете изчерпателно информирани, молим да прочетете
пълния комплект от документи! 

Какъв е този вид застраховка?
Застрахователна полица  „Отговорност на хотелиера и ресторантьора“ е предназначена за застраховка на отговорността от
настъпване на вреди в резултат на дейността като хотелиер и/или ресторантьор в границите на застрахования обект.

Какво покрива
застраховката?

Пълна или частична загуба илиü
повреда на имущество; 
причинена смърт;ü
трайна загуба на работоспособ-ü
ност и/или временна загуба на
работоспособност, и/или акут-
но заболяване вследствие на
злополука; 
отравяне след консумация наü
храни и напитки, предоставени
от Застрахования на терито-
рията на обекта на негови гости,
клиенти или посетители при
или по повод осъществяване на
дейността му. 

Застрахователното покритие може да бъде
разширено с допълнителни рискове, като:
вреди, причинени във връзка с експлоата-
цията на басейни, фитнес-центрове, сауни,
центрове за масаж, спортни площадки, нощ-
ни заведения и др.
Застрахователната сума е лимит на отговор-
ност на Застрахователя и се определя за ед-
но лице, едно застрахователно събитие и в
общ лимит на отговорност в агрегат за всич-
ки събития за срока на застраховката.

Продукт:
Отговорност на хотелиера

и ресторантьора

Какво не покрива застраховката?
Злополука в резултат на употреба на алкохол и опиати или другиû
силно упойващи вещества от страна на третите увредени лица
и/или служителите на Застрахования;
вреди вследствие на неплатежоспособност, несъстоятелностû
или умишлен фалит на Застрахования;
глоби, административни наказания и други парични санкции;û
вреди, представляващи пропуснати ползи и финансови загубиû
вследствие на неправилни управленски решения от страна на
Застрахования във връзка с резервациите и обслужването на
клиентите;
вреди, причинени на животни и птици.û

Подробна информация за изключенията може да бъде намерена в IV. Раздел
„Изключения“ от общите условия на застраховката.

Има ли ограничения на покритието?
Вреди, настъпили от или вследствие на използването, експлоа-!
тацията, управлението, товаренето и разтоварването на МПС,
плавателни съдове и въздухоплавателни средства, собствени
или наети от Застрахования от увредените лица;
вреди, причинени от или на наематели и арендатори на търгов-!
ски, спортни, увеселителни и други обекти на територията на За-
страхования;
вреди, произтичащи от несъответствие на рекламираното и пре-!
доставеното качество и обхват на услугите.

Подробна информация за ограниченията на покритието може да бъде наме-
рена в IV. Раздел „Изключения“ от общите условия на застраховката.

Къде съм покрит от застраховката?
Покритието Ви е валидно на територията на Република България.ü

Какви са задълженията ми?
При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и•
са от значение за оценката на риска.
По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства от значение•
за риска.
Да вземете необходимите предпазни мерки за предотвратяване на застрахователно събитие, а ако такова е нас-•
тъпило - да предприемете действия за ограничаване размера на щетите.



Да уведомите Застрахователя, ако имате друга действаща застраховка за отговорността срещу рисковете, покрити•
по тази полица, или сключите други застраховки, покриващи Вашата отговорност.
Да платите дължимата застрахователна премия в сроковете, посочени в полицата.•
При настъпване на застрахователно събитие да уведомите в писмена форма Застрахователя в срок до 7 (седем)•
работни дни от узнаването за настъпването на всяко събитие, което може да породи претенция, или от получа-
ването на претенция от трети лица, както и при завеждане на дело или разследване във връзка с всяко събитие,
за което може да възникне отговорност по тази полица.
Да представите всички документи, с които разполагате, и тези, поискани от Застрахователя, свързани с устано-•
вяване на събитието и размера на вредите.

Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на застраховател-

ната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора. Застрахо-
вателната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната пре-

мия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се прекратява с изтичане на срока
на договора, при прекратяване на договора от някоя от страните или при неплащане на дължима вноска при разсрочено пла-
щане на премията, когато закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора с 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.


